
Kasseringsorsaker vid post mortem besiktningen
100- Allmänna kasseringsorsaker

101 Om det PM besiktningen konstateras faktorer som borde föranlett kassering redan 

vid AM besiktningen

102 Ante mortem inspektion har ej gjorts av djuret

103 Djuret har dött innan slakt

104 Djuret har inte besiktats i sin helhet

105 Köttbesiktningsbeslutet görs senare än 3 dygn efter slakt

106 Köttet är från ett nödslaktat djur

107 Djuret är för ungt för att slaktas eller ofött djur

108 Köttet är olagligt behandlat med dekontaminerande ämnen

109 Köttets radioaktivitet överstiger tillåtna nivåer

110 Köttet är olagligt behandlat med joniserande eller UV-strålning

111 I köttet finns främmande föremål

112 Köttet från stickstället får ej användas

113 Generaliserad sjukdom eller annan allmänt spridd infektion

114 Avmagring, kakexi

115 Blodigt kött/slaktkropp

116 Rester eller främmande medel över tillåtna gränsvärden

a)    Läkemedelsrester över tillåtna gränsvärden

b)    Antimikrobiella rester påvisade med mikrobiologiska metoder

c)    Andra främmande ämnen än läkemedelsrester över tillåtna gränsvärden 

(tex bekämpningsmedel och tungmetaller)

117 Kassering av vissa organ 

118 Förbjudna ämnen har använts

119 Avvikande färg 

a)   allmän ikterus (kraftig/lindrig)

b)    melanos(allmän/övriga fall)

c)    övriga utbredda färgförändringar (tex vid CO=rosa eller nitrat=brunfärgning)

120 Tydlig stark främmande lukt eller smak (tex könslukt eller aceton)

121 Långt utvecklad anemi, allmänt ödem eller utbredda cirkulationsstörningar

122 Förorening av slaktkropp eller organ

a)    övergripande, kraftigt

b)    övrigt

123 Abscess/Abscesser (böld)

a)    Multipla abscesser på olika ställen i kroppen/organen eller akuta, dåligt 

avgränsade abscesser med allmän inflammationsbild eller spridning av infektiösa 

infarkter (extra noggrann besiktning vid förekomst av svansbitning)

b)    Abscessen/-erna är väl avgränsade och ingen förändring i 

allmäntillståndet kan ses

124 Tumör/Tumörer

a) utbrett (tecken på malignitet i kropp och organ)

b) välavgränsade tumörer som kan avlägsnas
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125 Generaliserad lymfadenit

126 Bovin smittsam leukos

127 Annan generell kasseringsorsak, tex risk för folk-eller djurhälsa

128 Annan orsak till beslut om avvikande hantering av köttet, tex uppvärmning 

eller frysning

200- Andnings-och cirkulationsorganen

201 Pneumoni

202 Akut eller subakut fibrinös/purulent/embolisk/nekrotisk/gangrenös pneumoni,

bronkopneumoni tillsammans med aspirationspneumoni – kraftig inflammation 

och tecken på spridd infektion

203 Inkapslade abscesser, nekros eller övrigt, ej tecken på generell infektion

204 Kronisk katarral/purulent eller interstitiell pneumoni, ej påverkat allmäntillstånd

205 Förändringar som  tyder på grishosta

206 Förändringar som tyder på A. pleuropneumoniae-infektion 

207 Rhinit, nyssjuka hos gris

208 Atelektas, emfysem, melanos och foderaspiration samt hyperemi och 

ödem och andra förändringar, opåverkat allmäntillstånd

209 Lungmask, opåverkat allmäntillstånd

210 Pleurit

a)    Fibrinös, serofibrinös eller purulent och tecken på generell infektion

b)    Kroniska bindvävsförändringar, adheranser

211 Traumatisk perikardit

a)    Nekrotisk eller purulent inflammation med rikligt inflammationsexudat 

och kraftig cirkulationsstörning

b)    Övriga fall

212 Övriga perikarditer 

a)    Akut eller subakut serofibrinös eller fibrinopurulent inflammation och tecken

på generell infektion

b)    Kronisk, där allmäntillståndet ej är påverkat

213 Endokardit

a)    Fibrinopurulent inflammation med akuta emboliska abscesser, 

infarkter eller andra cirkulationsstörningar /tecken på generell infektion

b)    Övriga fall, utan tecken på generell infektion 

214 Myokardit, myodegeneration, ej påverkat allmäntillstånd

215 Vena cava trombos hos nöt

a)    Färska emboliska förändringar (leverabscesser, abscesser och 

infarkter i lungorna)

b)    Övriga fall

216 Arterit, periarterit
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217 Blod från en kasserad djurkropp eller blod som innebär en hälsofara

220 Övrig orsak till kassering 

300- Magtarmkanalen, mjälte

301 Gastroenterit

a)    Akut hemorragisk, fibrinös eller nekrotiserande inflammation med tecken på

spridd infektion

b)    Akut, men ej tecken på spridd infektion

c)    Kronisk utan avmagring eller andra förändringar i allmäntillstånd

302 Mag/tarmparasiter

303 Mjältomvridning 

304 Peritonit

a)    Akut generell inflammation och tecken på spridd infektion

b)    Avgränsad fibrinös peritonit, lokala abscesser och adherenser

305 Fettvävnadsnekros

306 Sjukdom i löpmagen

a)    kraftigt dilaterad löpmage

b)    Akut abomasit, ej påverkat allmäntillstånd

310 Andra orsaker

400- Lever

401 Kraftig leverförfettning (patologisk)

a)    Ej generella, systemiska förändringar

b)    Generella, systemiska förändringar

402 Cirros

a)    Förändrat allmäntillstånd (kraftig ikterus, kraftig ascites, klar främmande 

lukt m.m. )

b)    Övriga fall

403 Teleangiektasi, kraftig

404 Abscess, nekros

a)    Färsk embolisk abscess/infarkt eller talrika nekroser och

generell allmäninfektion

b)    Välavgränsad, inkapslad

c)    S k ”sågspånslever” (mycket skör lever) ej påverkat allmäntillstånd

405 Spolmaskförändringar i levern ( tex s k milkspot) 

406/407 Distomatos/Stora leverflundran

408 Lilla leverflundran

409 Kolangit

410 Amyloidos

411 Perihepatit
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a)    Akut inflammation samt tecken på generell allmäninfektion

b)    Kronisk och inga andra förändringar i allmäntillståndet

420 Annan orsak, lever

500- Juver, könsorgan, njurar och urinvägar

501 Mastit

a)    septisk, kraftig, akut, purulent eller gangrenös mastit och tecken på 

generell infektion

b)    kronisk kataral, purulent eller abscessbildande mastit utan påverkan 

på allmäntillstånd

502 Metrit

a)    akut kraftig purulent, nekrotisk eller septisk metrit och tecken på 

generell infektion

b)    kronisk metrit; pyometra: mascererat eller mumifierat foster

503 Förlossningsrelaterade tillstånd (dystoki, prolaps, omvridning, ruptur, 

kvarbliven efterbörd)

a)    inflammationsförändringar ( akut kraftig metrit eller peritonit och tecken på 

generell infektion)

b)    övriga fall

510 Annan orsak, juver/könsorgan

511 Nefrit, Pyelonefrit, Nefros

a)    tecken på toxemi eller uremi

b)    akut nefrit, ej tecken på generell infektion

c)    kronisk interstitiell nefrit, ej påverkat allmäntillstånd, tex vitfläckig njure

512 Akut embolisk nefrit och akuta infarkter i njurar och/eller petechier,  förändringar 

i allmäntillstånd

513 Cystor, njurstenar, hydronefros  -opåverkat allmäntillstånd

514 Amyloidos

515 Cystit

520 Annan orsak, njurar och urinvägar

600- Ben, leder och muskler

601 Artrit 

a)    akut eller kronisk serofibrinös eller fibrinopurulent ledinflammation, 

generell inflammation

b)    akut eller kronisk serofibrinös eller fibrinopurulent ledinflammation i enstaka 

leder,  ej tecken på generell inflammation

c)    kronisk, serös inflammation i enstaka eller flera leder, allmäntillståndet 

ej påverkat

602 Artros, osteokondros

603 Osteomyelit, spondylit

a)    akut, hematogen inflammation och tecken på generell infektion. 

Tex vid svansbitning hos gris

b)    lokala avgränsade förändringar
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604 Frakturer

605 Akut fraktur

606 Kronisk fraktur

607 Pigmentförändringar, porfyri

608 Kontusion, blödningar eller liknande; lokala akuta eller kroniska förändringar i 

musklerna utan påverkan i allmäntillstånd. 

609 Akut tillstånd 608

610 Kroniskt tillstånd 608

611 Muskeldegeneration (nutritionell, NMD)

a)    Kraftig, omfattande förändringar (kraftigt ljusbrokiga muskler, vid kroniska fall

bindvävsaktiga muskler)

b)    Övriga fall

612 PSE (pale, soft and exudative)

a)    Kraftigt, omfattande förändringar, ödem

b)    Övriga fall

613 DFD (dark, firm and dry)

a)    Kraftigt, omfattande förändringar

b)    Övriga fall

614 Myosit, eosinophil- och liknande

a)    Kraftigt, omfattande förändringar

b)    övriga fall

620 Övrig orsak för ben, leder och muskler

700- hud och subcutan vävnad

701 Lokala skador utan påverkan på allmäntillståndet (rodnad, hudutslag, kontusion, 

skador av gödsel, färska eller sår under läkning, ärr, skuldersår på sugga.

702 Omfattande traumatiska eller inflammerade förändringar (flegmon, nekros, 

impetigo, brännskador, skuldersår hos sugga och liknande)

a)    ej välavgränsade förändringar och tecken på generell inflammation

b)    övriga förändringar

703 Skabb liknande förändringar (Sarcoptes scabiei)

704 Andra parasitliknande fynd, tex nematoder. 

710 Övriga orsaker hud o subcutan vävnad

800- Övriga bakterier, virus, parasiter, prioner och mykotoxiner

801 Rödsjuka, Erysipelothrix rhusiopathiae 

a)    generaliserad infektion eller emboliska inflammationsförändringar i kroppen 

eller rödsjukebakterie funnen i bakteriologisk undersökning

b)    kronisk rödsjuka, med endokardit och/eller artrit, ej tecken på generell 

infektion
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802 Tuberkulos, mykobakterios 

803 a)    Mykobacterium tuberculosis och bovis 

804 b)    Mykobakterium avium eller andra atypiska mykobakterioser

805 c)    Paratuberkulos, Mycobacterium avium spp paratuberculosis  

806 Salmonellos

a)    kliniskt sjukt djur, får ej föras till slakt

b)    kliniskt friskt djur från gård med begränsningar pga misstänkt eller 

konstaterad salmonella

c)    genom bakteriologisk undersökning vid Post mortem-besiktning 

konstaterad salmonella

807 EHEC konstaterat från ytprov från slaktkroppen, kliniskt friskt djur. 

808 Lokala förändringar som visar på Aktinobacillos (Actinobacillus lignieresii 

"trätunga") och aktinomykos (Actinomyces bovis  "strålsvamp"). 

809 Mjältbrand, Anthrax, Bacillus anthracis

810 Kvarka (Strangles) Streptococcus equi . Kronisk, välavgränsad. 

811 Frasbrand. Clostridium chauvoei . 

812 Gasgangrän, Clostridium septicum. 

813 Botulism, Clostridium botulinum.

814 Stelkramp/Tetanus, Clostridium tetani. 

815 Listerios, Listeria monocytogenes

816 Nekrobacillos, Fusobactrerium necrophorum. 

a)    förändringar i flera organ

b)    lokala förändringar

817 Brucellos (Brucella abortus/melitensis/ovis/suis )

a)      Akut brucellos

b)     Positiv eller oklar brucellosreaktion eller andra orsaker som ger misstanke 

om smitta

818 Leptospiros, Leptospira interrogans

819 Rots/ Glanders

820 Bovin infektiös pleuropneumoni (CBPP), Mykoplasma mycoides subsp. myciodes. 

830 Andra bakteriella sjukdomar

840 Trikinos

a)    djurkropp med positivt resultat

b)    djurkroppar som inte testats positiva men som ingår i en besättning där 

ett positivt svar erhållits 

841 Cysticerkos (Bandmask)

842 a)     Taenia saginata eller solium

         Spridd infektion. 

        Lindrig infektion.

843 b)    Taenia hydatigena

844 Echinokockos, Echinococcus granulosus/multiocularis

845 Parafilarios, Parafilaria bovicula
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a)    djupa utbredda förändringar

b)    ytliga avgränsade förändringar

846 Häst, Strongylos vulgaris

847 Ren, Setaria tundra  smitta

848 Piroplasmos, Babesia divergens  (Babesios, rödsot, ej muskelförändringar)

849 Sarkosporidios Sarcocystis spp. 

a)    Kraftig infektion

b)    Lindrig infektion

850 Annan parasitär sjukdom

860 Köttet kommer från djur som har insjuknat i sjukdomar som nämns i direktiv

 2002/99 bilaga 1

 - klassisk svinpest

 -afrikansk svinpest

 -mul- ock klövsjuka

 -boskapspest

 - vesikulär svinsjuka

 -peste de petits ruminants, PPR, (pest hos små idisslare)

861 Malign katarralfeber

a)    spridd infektion

b)    övriga fall

862 Rabies

870 Andra virussjudomar

880 Afla- och Ockratoxin

a)    vävnadens toxinhalt överstiger fastställt gränsvärde

b)    toxisk leverdegenerering pga aflatoxin

c)    nefros hos gris pga ockratoxinförgiftning (mögelnefros)

890 TSE-sjudomar (BSE, Scrapie)

900 - Övriga registreringar

917 Det har observerats ett problem som rör djurets välmående

   a) skador som tyder på akut svansbitning 918

   b) skador som tyder på läkta sår efter svansbitning 919 

920 Det har observerats skulderbladssår eller annan tryckskada på sugga

921 Felställda ben

922 Förvuxna klövar
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Kasseringsorsaker vid ante mortem besikting - djuren kasseras levande
11 Djuret har förts till slakteriet utan att följa gällande regler

12 Djurets registering följer inte lagstiftningen

13 Djurets identifieringsmärkning saknas, eller är bristfällig

14 Om det enligt registeringsformuläret (FCI) framkommer uppgifter som

föranleder kassering av köttet eller om registreringsformuläret inte är ifyllt.

15 Om hästens saknar identifieringsbevis eller om beviset är bristfälligt

16 Om det i hästens identifieringsbevis framkommer att den är utesluten ur 

livmedelskedjan, eller att hästen är behandlad med läkemedel som anges i 

förordningen EU 122/2013 och karenstiden inte har löpt ut.

17 Om mikrochipet ej hittas för djur där det krävs

18 Ett mycket smutsigt djur som ej är rengjort före slakt

19 Om det inte inkommer uppgifter som krävs enligt FCl inom 24 h efter att djuret 

anlänt till slakteriet

20 Djuret har en sjukdom eller en status som kan smitta djur eller människor i 

samband med hantering eller intag av köttet, eller djuret uppvisar symptom 

på  en systemisk sjukdom eller är utmärglat

21 Djuret har förts till slakteriet under karenstiden för läkemedel som 

innehåller östrogen, androgen, gestagen eller beta-agonister. 
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